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INIŢIATIVA JEREMIE - FINANŢAREA PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA 

COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE, COFINANŢAT DIN FONDUL EUROPEAN REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE.

Cine poate accesa finantarea?

 IMM-urile cu un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 
250 si care au realizat o cifră de afaceri anuală netă de până
la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale
care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, 
conform ultimei situaţii financiare aprobate.

 Persoanele fizice autorizate - persoanele fizice care 
desfasoara activitati liberale, intreprinderi individuale 
si intreprinderi familiale
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Destinatia finantarii:

 Investitii in active tangibile si/sau intangibile

 Capital de lucru aferent dezvoltarii sau extinderii 
activitatilor conexe investitiilor 

 Capital de lucru pentru infiintarea, consolidarea sau 
extinderea unor activitati noi sau existente ale firmei in 
baza uneia din doua optiuni:

 Un plan pentru infiintarea sau extinderea unei firme

 O aplicatie de credit si/sau documentatie de credit care sa includa 
descrierea nevoilor de capital de lucru ale firmei.
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Tipuri de credite:

 Linii de credit

 Credite pe termen scurt/Plafoane revolving de credite pe termen scurt

 Credite pe termen mediu/Plafoane revolving de credite pe termen mediu

 Credite de investitii

 Credite ipotecare pentru investitii imobiliare

 Credite sub forma de plafoane globale de exploatare 

 Credite rapide destinate clientilor IMM (exceptie: Plafon revolving de credite pentru 
nevoi temporare si facilitati non-cash)

 Credite pentru persoane fizice autorizate, persoane fizice care desfasoara activitati 
liberale, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale (se vor incadra in tipurile 
de credite precizate la punctele a-g mai sus)

 Credit imobiliar DPM (Divizia pentru Medici)

 Credit achizitie echipamente DPM

 Credit auto DPM
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Valoarea si valuta creditului:

 Creditele  in cadrul acestui program se acorda exclusiv 
in LEI.

 Valoarea fiecarui credit este de maxim 1 milion EUR 
(echivalent LEI la cursul de schimb: 4.388 LEI/EUR). In 
cazul acordarii mai multor credite aceleiasi entitati in 
cadrul acestui Program valoarea cumulata a creditelor 
astfel acordate nu va depasi echivalentul in LEI a 1 
milion EUR la cursul de schimb precizat anterior. 
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Durata creditului:

 Creditele in cadrul acestui Program se acorda pe o perioada 

de minim 12 luni.

 Perioada maxima de acordare a creditelor este:

- 24 de luni in cazul creditelor revolving (dar nu mai tarziu 

de 31.12.2015 scadenta finala)

- 120 de luni in cazul creditelor non-revolving, inclusiv 

perioada de gratie (maxim 24 de luni, dar nu mai mult de 1/3 

din perioada totala a creditului)
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Garantarea creditelor:

 Garantii reale in proportie de minim 70% din valoarea 

acestora.

 De asemenea, acoperirea cu garantii nu va depasi 75% din 

valoarea fiecarui credit acordat. 
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Dobanda si costurile finantarii:

Dobanda subventionata (jumatate din credit beneficiaza de dobanda 0%, FEI asigurand sursa gratuita iar
cealalata jumatate beneficiaza de o reducere de 1.5 p.p. fata de nivelul standard); 

Per total credit discutam de o dobanda sub jumatate din ce ar plati clientul pentru un credit in afara
Programului

 raportata la indicele de referinta ROBOR (cu maturitate 1 luna – 1M, 3 luni – 3M sau 6 luni – 6M) 
revizuibil lunar sau trimestrial + marja;

 stabilita ca procent simplu de dobanda (fara a avea la baza doua componente) care poate fi 
modificata de banca in functie de:

- evolutia dobanzilor pe piata bancara;

- evolutia financiara a clientului;

- avantajele comerciale pe care le prezinta afacerea acestuia pentru banca; 

- riscul pe care il reprezinta expunerea respectiva.

 Toate comisioanele sunt la jumatate fata de oferta standard BT



LINIA DE CREDIT  - OUG 92/2013 

Cine poate accesa finantarea?

 IMM-urile care au un număr mediu anual de salariaţi

mai mic de 250;

 realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 

milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale

care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, 

conform ultimei situaţii financiare aprobate. 
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Valoarea creditului:

 Valoarea  liniei de credit este de maxim 5.000.000 RON. 

Linia de credit se acorda exclusiv in LEI.

Destinatia creditului:

 Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru

finantarea capitalului de lucru, neputand fi utilizate pentru

refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului.
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Termenul de acordare prelungirea acesteia:

 Linia de credit OUG 92/2013 se acorda pe o 

perioada de maximum 24 de luni; aceasta 

poate fi prelungita pe o perioada de maxim 12 

luni, urmand ca in aceasta perioada de 

prelungire a facilitatii linia de credit sa fie 

rambursata.
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Garantarea liniei de credit:

 Garantii materiale deductibile in proportie de minim 50% din valoarea creditului.

 Garantia in numele si contul statului acordata de FNGCIMM in calitate de mandatar al Ministerului Finantelor 
Publice in proportie de maxim 50% din valoarea creditului; dobanzile, comisioanele si orice alte costuri 
generate de participarea la program nu sunt incluse in valoarea garantiei. 

 Ipoteca reala mobiliara in favoarea Bancii Transilvania asupra incasarilor prezente si viitoare si soldului 
conturilor curente deschise la BT la valoarea liniei de credit contractate. 

 Contracte de fidejusiune in favoarea Bancii Transilvania incheiate cel putin cu asociatul/asociatii care detin 
pachetul majoritar si cel putin cu un administrator (cel imputernicit sa reprezinte societatea in relatia cu BT) 
sau cu cei mandatati de AGA pentru firmele cu alte forme de organizare decat SRL; Se va depune la dosar o 
copie de pe BI/CI a persoanelor / certificat constatator pentru societatile  cu care se incheie contracte de 
fidejusiune. 

 Ipoteca reala mobiliara in favoarea statului roman prin Ministerul Finantelor Publice, asupra  soldurilor 
creditoare ale tuturor conturilor deschise  deschise la BT, la valoarea liniei de credit contractate, pana la 
stingerea creantelor datorate in baza contractului de garantare.

 Contracte de fideiusiune in favoarea statului roman prin Ministerul Finantelor Publice, incheiate cu 
administratorii si actionarii/asociatii care detin cel putin 50% din capitalul beneficiarului programului precum 
si cu intreprinzatorul persoana fizica ce desfasoara activitati economice in mod independent. 
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Dobanzi si comisioane:

 Rata dobanzii ROBOR la 3 luni (revizuibila trimestrial) plus marja

 Comision de analiza; acesta se percepe integral, la data utilizarii 
creditului;

 Comision anual de revizie;

 Comision de gestiune, perceput lunar la soldul mediu al creditului;

 Comision de prelungire; acesta se percepe integral la data prelungirii 
creditului;

 Comision de rambursare anticipata zero.


